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Drodzy Czytelnicy! To już ostatni w tym roku 

numer kwartalnika Chorzowskie Socialia, który 

m. in. promuje działania chorzowskich instytucji 

pomocowych. Dziękujemy za każde dobre słowo 

i cenne uwagi oraz za współtworzenie tego 

czasopisma. Zachęcamy do przesyłania na nasz 

adres mailowy informacji o wybranej instytucji 

pomocowej (wraz ze zdjęciami) działającej       

na terenie naszego miasta, a także teksty 

podejmujące tematykę problemów społecznych 

Chorzowa.  

Liczymy na dalszą dobrą i owocną współpracę   

w kolejnym roku współtworzenia tego 

kwartalnika! 

Z życzeniami miłej lektury 

Zespół Centrum Pracy Socjalnej 
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, czasu szczególnej radości 
i spokoju składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz 

pomyślności w życiu osobistym. Niech spotkania przy wigilijnym stole 
wzmocnią chęć dzielenia się chlebem i dobrocią.  

Niech Nowy Rok 2018 będzie pomyślny oraz spełni pokładane w nim nadzieje 
na pokój, życzliwość i zrozumienie.  

 

Dyrekcja OPS w Chorzowie oraz  

Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia 
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Z cyklu o problemach społecznych Chorzowa 
____________________________________________________________ 

O BEZDOMNOŚCI i pomocy osobom bezdomnym 
 

Wierzę, że człowiek może się odrodzić do prawdziwego i godnego życia w każdym momencie swojej egzystencji 
Thomas Merton 

 

Bezdomność jest przykładem skrajnego wykluczenia społecznego, choć brak jest jednego 
konstruktywnego pojęcia, które charakteryzowałoby ten problem. Najogólniej bezdomność określa się jako 
względnie trwałą sytuację człowieka nieposiadającego własnego mieszkania, albo w ogóle pozbawionego 
dachu nad głową. Istnieje także wiele definicji bezdomnego (zob. Piekut-Brodzka 2000, s. 42), ale można 
przyjąć, że jest to „człowiek nie posiadający własnego mieszkania, lub osoba o specyficznych 
predyspozycjach (…), która w imię wolności dokonała wyboru pewnego sposobu życia - typ wędrowca, 
tułacza” (Pisarska 1993, s. 39). Wyróżnia się bezdomność z konieczności w wyniku eksmisji, która dotyka 
człowieka wbrew jego woli, a także bezdomność sensu stricte (rzeczywistą lub jawną) oraz sensu largo 
(utajona bądź społeczną). Bezdomność rzeczywista oznacza brak własnego mieszkania i jednocześnie 
jakiegokolwiek innego lokalu mogącego służyć do zamieszkania. Sytuacja ta zmusza ludzi do prowadzenia 
tułaczego trybu życia. Natomiast bezdomność utajona opiera się na ocenie posiadanego miejsca 
zamieszkania jako niespełniającego podstawowych kryteriów mieszkania. Ten typ odnosi się do 
mieszkańców np. pensjonariuszy instytucji opiekuńczych (zob. Porowski 1999).  

Bezdomność to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów polityki społecznej. Polityka 
społeczna jest to przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół 
długofalowych działań na rzecz zaspakajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Bezdomność 
stanowi także jedną z przesłanek udzielania pomocy społecznej.  

Brak domu uniemożliwia normalny rozwój człowieka, wpływa negatywnie na stan zdrowia 
psychicznego i fizycznego, uniemożliwia rozwijanie aspiracji kulturowych i m. in. wpływa na sposób 
spędzania czasu wolnego. Wobec tego deprywacji podlegają nie tylko szeroko rozumiane potrzeby 
mieszkaniowe, ale właściwie wszystkie poziomy potrzeb, począwszy od najbardziej podstawowych - 
fizjologicznych, a skończywszy na potrzebie samorealizacji. Zatem bezdomność nie jest tylko zjawiskiem 
społecznym, stanowi problem na wskroś ludzki. Dotyczy człowieka, który został dotknięty bezdomnością, 
który gdzieś się zagubił, zatracił hierarchię wartości - godność, wiarę i szacunek. 

O bezdomności możemy mówić na wiele sposobów. Równie zróżnicowane są drogi pomocy ludziom 
bez „dachu nad głową”. Można udzielać schronienia (ogrzewalnie, noclegownie), rozdawać posiłki, odzież, 
środki czystości, udzielać stosowne i przewidziane ustawodawstwem zapomogi. Taki sposób wspierania 
stanowi praktyczne odzwierciedlenie pewnego etapu rozwoju refleksji nad niesieniem pomocy, oddaje tylko 
jeden z filarów polityki społecznej - interwencję. Pozostałe - profilaktyka i integracja społeczna są 
realizowane w mniejszym stopniu. Wobec tego istnieje potrzeba wypracowania projektów, programów 
kładących szczególny nacisk przede wszystkim na profilaktykę i prewencję. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie kierując się troską o wszystkie osoby pozbawione miejsca 

zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową podejmuje działania, dzięki którym wymienione osoby nie 

będą  skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy. Już od września organizowane są patrole Straży 

Miejskiej i pracowników socjalnych OPS celem skierowania osób bezdomnych przebywających na klatkach 

schodowych, w piwnicach, na strychach oraz w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. w pustostanach, 

altanach działkowych, kanałach ciepłowniczych do odpowiednich placówek. Rozpowszechniane są na 

terenie Chorzowa ulotki dotyczące pomocy osobom bezdomnym.  

Miasto Chorzów jest przygotowane do zapewnienia miejsc noclegowych osobom, które będą tego 
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wymagały. Na terenie gminy istnieje bowiem Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Panowie kierowani do 

schroniska, współpracują z pracownikami socjalnymi celem ustalenia źródeł ich trudnej sytuacji i sposobów 

zmiany. W/w zapewnia się miejsca noclegowe, ciepły posiłek, kąpiel i ciepłą odzież. Często okazuje się,      

że jedynym znanym sposobem rozwiązania kryzysu jest dla osoby bezdomnej alkohol. Terapeuta 

uzależnień zapewnia już na terenie Schroniska możliwość poznania mechanizmów uzależnień. 

Kontynuacja terapii odbywa się w Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie przy                            

ul. 3-go Maja 18, gdzie chętne osoby mogą skorzystać z zajęć indywidualnych i grupowych w każdy 

wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 11.00. Osoby bezdomne kierowane są również do 

Chrześcijańskiej Fundacji ,,Wiara, Nadzieja, Miłość” w której, w imię chrześcijańskich wartości osoby 

bezdomne uczą się na nowo wrażliwości i pokonywania trudności dnia codziennego. Bezdomni mężczyźni 

kierowani są również do Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, a osoby chore, niesprawne do Domu 

Sióstr Misjonarek Miłości św. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach. Problem bezdomności dotyczy 

również kobiet, czasami matek z dziećmi. Panie po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego są 

kierowane do hostelu przy ul Wolności 29a lub  placówek w Wiśle czy Ustroniu, które zapewniają 

specjalistyczną pomoc. Doraźnie pomocy udziela również Ośrodek Wsparcia Rodziny. 

Celem nadrzędnym powyższych działań jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdrowia lub życia 

osób bezdomnych. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem bezdomności i informowanie 

odpowiednich służb o miejscu pobytu osoby bezdomnej, które może zagrażać ich  życiu. 

Wybrane instytucje działające na terenie miasta Chorzowa i Katowic zajmujące się pomocą osobom 
bezdomnym: 

Lp. Nazwa Adres Cele działania 
1. 
 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Chorzowie 
prowadzone przez GS „Odnowa” 

Chorzów, 
ul. Katowicka 190  

Nocleg wraz z posiłkiem 

2. 
 

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne  
prowadzące Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn 

Katowice,  
ul. Sienkiewicza 23 

Nocleg wraz z posiłkiem 

3. Dom Sióstr Misjonarek Miłości  
Matki Teresy z Kalkuty 

Katowice, 
ul. Krasińskiego 27b 

Udzielanie schronienia bezdomnym 
mężczyznom 

4. Chrześcijańska Fundacja  
„Wiara, Nadzieja, Miłość” 

Chorzów, 
ul. 3 Maja 17 

Umożliwienie kąpieli, noclegu 

5. Ośrodek Wsparcia Rodziny Chorzów, 
ul. Siemianowicka 58 

Interwencyjna pomoc bezdomnym 
kobietom z dziećmi z wyżywieniem 

6. Hostel dla Bezdomnych Kobiet Chorzów,  
ul. Wolności 29a 

Umożliwienie schronienia wraz                
z posiłkiem 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 

MIESZKAŃCY CHORZOWA! 
Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne prosimy o większą czujność i empatię oraz zwracanie 
szczególnej uwagi na osoby bezdomne! Niekiedy wystarczy niewiele, aby poinformować, wesprzeć                
i wskazać możliwą formę pomocy lub zawiadomić odpowiednie służby! Prosimy także o zwrócenie 
szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze, nie mające wsparcia i pomocy ze strony najbliższych.  
Pomocne telefony: 
Komisariaty Policji: I Komisariat tel. 32 348 65 10; II Komisariat tel. 32 349 86 10; KMP tel. 32 771 52 00. 
Straż Miejska: tel. 986; 32 241 61 45. 
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn: tel. 32 724 35 75. 
Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział ds. Osób Bezdomnych): tel. 32 77 16 321. 
 

Bibliografia: (1) Dębski M., Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty - diagnoza Zespołu Badawczego, red., Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności, Gdańsk 2011; (2) Kowolik S., Polityka państwa wobec bezdomności, [w:] Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki 
społecznej, red. J. Mazur, Lublin 2006; (3) Piekut-Brodzka D., O bezdomnych i bezdomności, Warszawa 2000; (4) Pisarska M., Miejskie schronisko dla 
bezdomnych kobiet, „Praca Socjalna”, nr 4/1993, s. 39; (5) M. Porowski, Bezdomność, „Polityka Społeczna”, nr 7/1999. 
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O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS 
____________________________________________________________ 
 

 Jednym z kilku projektów realizowanych przez chorzowski OPS jest program pn. „Program 

Aktywizacja i Integracja” (PAI) realizowany na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 

(PUP) w Chorzowie. Koordynacją programu zajmuje się Klub Integracji Społecznej działający przy Centrum 

Pracy Socjalnej. Program obejmuje dwa bloki działań: 

 blok AKTYWIZACJA w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych      

w wymiarze 10 godzin tygodniowo; 

 blok INTEGRACJA w ramach którego uczestnicy programu objęci są działaniami w zakresie 

integracji społecznej realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie 

i grupy wsparcia w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

PAI to działania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom w odbudowaniu i podtrzymaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych                

w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Program jest skierowany do osób 

bezrobotnych korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zakwalifikowanych do III 

profilu pomocy w PUP.  

W roku 2017 zrealizowano 3 edycje programu w których łącznie uczestniczyło 28 osób,                       

a wymiernym efektem tych działań jest fakt, że 96% osób po jego ukończeniu zostało przeprofilowanych 

uzyskując II profil pomocy w PUP. Więcej informacji na stronie: www.cps-chorzow.pl/program-

aktywizacja-i-integracja/ 

____________________________________________________________
    Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 

____________________________________________________________
SCHRONISKO dla BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone jest przez Górnośląskie Stowarzyszenie 

Społeczne „Odnowa”, którego celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy 

osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Schronisko działa m. in. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz zawartą umowę         

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie. Schronisko jest placówką całodobową, a do jej 

podstawowych obligatoryjnych zadań należy zapewnienie jej mieszkańcom: miejsca noclegowego, miejsca 

na przechowywanie rzeczy osobistych, miejsca do przygotowania i spożywania posiłków, gorących napojów 

w okresie występowania niskich temperatur, możliwości dokonania codziennych zabiegów higienicznych, 

możliwości prania oraz zabezpieczenie niezbędnej odzieży na czas konieczny do wyprania i wysuszenia. 

Ponadto w przypadkach tego wymagających udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, pomocy przy spożywaniu posiłków czy czynnościach higienicznych. Prawo do korzystania            

z Schroniska mają osoby powyżej 18-tego roku życia skierowane przez OPS w Chorzowie. W Schronisku 

całodobowo mogą przebywać osoby: wymagające usług opiekuńczych, niepełnosprawne w stopniu, co 
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najmniej umiarkowanym lub posiadające równorzędne orzeczenie ZUS oraz osoby w trakcie choroby 

potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim. W uzgodnieniu i we współpracy z merytorycznie 

odpowiedzialnym pracownikiem socjalnym prowadzona jest praca socjalna w zakresie integracji społecznej    

i aktywizacji zawodowej. W ramach stałej współpracy z Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie 

kilkunastu mieszkańców Schroniska uczestniczy corocznie w pracach społecznie użytecznych i zajęciach 

Klubu Integracji Społecznej. Mieszkańcy Schroniska mają także zapewnioną podstawową opiekę medyczną 

oraz mogą korzystać z poradni leczenia uzależnień. W zakresie pomocy postpenitencjarnej placówka 

współpracuje z sądowymi służbami kuratorskimi. W okresie jesienno-zimowym w Schronisku przebywa od 

50 do 70 osób. Są to mężczyźni w wieku 20-80 lat. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych 

organizowane są spotkania kulturalno - integracyjne i wyjazdy integracyjne   z udziałem współpracujących 

ze Schroniskiem organizacji pozarządowych. Corocznie przygotowywana jest uroczysta Wieczerza Wigilijna     

i Śniadanie Wielkanocne.            (Kierownik Schroniska - Maria Kubicka) 

 
Foto: spotkania integracyjne mieszkańców Schroniska. M. Kubicka 

____________________________________________________________ 

Prezentacja chorzowskich instytucji pomocowych 
____________________________________________________________ 

MIEJSKA KOMISKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487) utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże 

ustawy. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką                          

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,         

a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Osoby, 

które nie radzą sobie z problemem alkoholowym oraz ich rodziny mogą uzyskać pomoc od Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.  

Komisja podejmuje działania po złożeniu wniosku/zawiadomienia o istniejącym problemie. Wniosek 

można złożyć względem osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny. Osoby te mogą zostać skierowane do leczenia odwykowego. Wniosek może złożyć każdy,             

a głównie: członkowie bliższej i dalszej rodziny, sąsiedzi czy instytucje takie jak Policja czy           
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Ośrodek Pomocy Społecznej. Ważne jest, aby wniosek nie był anonimowy. Wniosek należy złożyć w formie 

pisemnej: 

−−−− osobiście podczas dyżurów członków Komisji w Punkcie Terenowym przy ul. Katowickiej 77 (tylny 

budynek). Członkowie Komisji pełnią dyżury w następujących dniach i godzinach: wtorek i środa        

w godzinach od 15:00 do 17:30, czwartek w godzinach od 11:00-14:00 za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy lub 

−−−− drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Chorzów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Chorzowie, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub 

−−−− złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. nr 1) Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej 

napisem „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie”. 

Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów udziela telefonicznie informacji 

ogólnych o zasadach pracy Komisji, zasadach składania wniosków, godzinach pracy itp. pod numerem tel.              

32 4165226. Pod w/w nr tel. można również umówić się na rozmowę z Przewodniczącą Komisji Panią 

Danutą Szary lub Wiceprzewodniczącą Panią Teresą Gabor. Szczegółowe zasady składania wniosków              

i pracy Komisji oraz wzór wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM Chorzów. 

             (mgr Danuta Szary - Przewodnicząca MKRPA) 

____________________________________________________________
Informacja o Dziale Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

____________________________________________________________ 
 

Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mieszczący się w budynku Centrum 
Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2 jest placówką oświatową, która funkcjonuje od 1995 
roku, stanowiąc integralną część Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Do Działu zwykle 
kierowane są dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni - bezpośrednio przez pedagogów i psychologów tam 
zatrudnionych, jak też przez pedagogów szkolnych. Zdarza się również, że rodzice sami szukają pomocy dla 
swego dziecka lub też dziecko uczęszczające do Działu, zadowolone z zajęć, przyprowadza swego kolegę. 
Przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 16 lat.  

Dział zatrudnia pedagogów i psychologa. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do 
piątku w przedziale godzin 13.00/13.30 – 18.00/18.30. Na zajęciach w ciągu roku uczestniczy od 24 do 30 
dzieci, które biorą udział w wielorakich formach zajęć grupowych. Dzieci podzielone są na mniejsze grupy    
w różnych konfiguracjach /od kilku osób do dziecięciu/, które objęte są szeroką gamą oddziaływań 
korygujących. Prowadzone są zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, arteterapeutycznym i plastycznym, 
zajęcia biblioterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne i psychoedukacyjne, jak również zajęcia 
integracyjno-rekreacyjne i rekreacyjno-stymulujące oraz profilaktyczno-wychowawcze i ruchowe, oraz inne 
(np. Klub Ciekawej Zabawy). Zajęcia w małych grupach związane są usprawnianiem umiejętności 
dotyczących nauki szkolnej i objęte są nimi dzieci, które szczególnie wymagają pomocy o charakterze 
edukacyjno-terapeutycznym (spotkania 1-2 razy w tygodniu). Praca terapeutyczna z dziećmi ukierunkowana 
jest na realizowanie przez wychowawców w porozumieniu z rodzicami i dziećmi określonych wartości 
(zgodnie z ideą wychowania do wartości). Temu celowi służy również spójny program wychowawczy.          
W Dziale Socjoterapii promowane są postawy proaktywne i prospołeczne, takie jak postawa twórcza, rozwój 
osobisty, odpowiedzialność za siebie i innych, wspólnotowość, wzajemna wrażliwość i szacunek. 

Poza stałymi zajęciami, w ofercie Działu znajdują się również imprezy okolicznościowe (takie, jak 
Pasowanie czy Spotkanie Wigilijne) oraz wycieczki o charakterze kulturalno-oświatowym oraz turystyczno-
krajoznawczym (np. do skansenu, do kina, na warsztaty rękodzieła artystycznego i inne).  
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Pracownicy Działu systematycznie się szkolą, a także uczestniczą w superwizjach, w toku których 
wypracowywane są coraz wyższe standardy pracy. Od kilku lat praca Działu rozwija się dzięki realizowanym 
projektom (praca metodą projektu), w związku z czym poszerzono dotychczasowy wachlarz propozycji         
i form współpracy - nie tylko z dziećmi, ale także z rodzicami.  

Realizowane są różne programy i cykle zajęć. Przed dwoma laty zainicjowany został program 
Imprezowni, który cały jest rozwijany przy współudziale rodziców. Współpracujemy ze środowiskiem 
lokalnym (m.in. z Biblioteką Śląską w Katowicach, z domami kultury w Chorzowie), organizujemy 
wolontariat, umożliwiamy praktyki studenckie, organizujemy doroczny konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół chorzowskich pt. „Mówię: nie! krzywdzeniu innych. Razem przeciwko agresji” . Współpracujemy            
z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, kuratorami, policją, asystentami i pracownikami socjalnymi.  

W bieżącym roku szkolnym 2017-2018 oferta Działu wzbogaciła się o Szkołę dla Rodziców (cykl 
zajęć wykładowo-warsztatowych o tematyce wychowawczej). W przyszłości planowane są inicjatywy na 
zewnątrz placówki (promocja placówki na forum Miasta Chorzów). Jak wynika z prowadzonych 
systematycznie badań ewaluacyjnych, nasze wysiłki są doceniane przez dzieci i rodziców. Z ankiet tych 
wnioskujemy, że Dział Socjoterapii przy ul. Kasprowicza odgrywa ważną rolę w życiu naszych 
podopiecznych oraz ich rodzin, jak również szerszej społeczności lokalnej. 

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIE Ż z dzielnicy Chorzów Stary do przyjścia do naszej świetlicy!  
(mgr Agnieszka Januszek - Koordynator Działu Socjoterapii) 

____________________________________________________________ 

Z cyklu o ekonomii społecznej c.d. 
____________________________________________________________ 

 

Na łamach czasopisma podejmujemy zagadnienia związane z ekonomią społeczną, starając się przybliżyć 
czytelnikom wiedzę z tego zakresu, w związku z opracowanym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chorzowie. Nadrzędnym celem tego planu jest rozwój edukacji oraz promocja ekonomii 
społecznej. Zatem w aktualnym numerze oraz kolejnych będą charakteryzowane wybrane podmioty ekonomii 
społecznej oraz działania realizowane w jej zakresie.  

W poprzednich numerach czasopisma zostały scharakteryzowane centra i kluby integracji społecznej 
jako podstawowe podmioty ekonomii społecznej. W niniejszym numerze pragniemy skupić się na 
charakterystyce spółdzielni socjalnych.  

Spółdzielnie socjalne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 
socjalnych (wraz z późn. zm.). Są dobrowolnymi zrzeszeniami do 50 osób, których głównym celem jest 
zaspokajanie potrzeb członków spółdzielni i realizowanie zasady demokracji w zarządzaniu oznaczającej, że 
każdy członek ma jeden głos niezależnie od wielkości posiadanych udziałów. Podstawowymi zasadami 
spółdzielczości są demokracja, kooperacja, wzajemna pomoc, współpraca, współdziałanie, zaspokajanie 
potrzeb członków i aktywne uczestnictwo. Spółdzielnie powstają i działają ze względu na dwa podstawowe 
cele: jednym jest wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa, drugim - włączenie spółdzielców w życie 
zawodowe i społeczne. Są formą prawną przedsiębiorstwa, mającą umożliwi ć jej członkom, którymi są 
osoby wykluczone społecznie i dotknięte przez los, powrót na rynek pracy i do życia społecznego (zob. 
Krzyszkowski, s. 30-31). Obecnie wpisanych do rejestru KRS w województwie śląskim jest 159 spółdzielni 
socjalnych. 

Chcesz wiedzieć więcej na temat ekonomii społecznej lub zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie z nią 
związane zapraszamy do nieformalnego punktu z zakresu ekonomii społecznej działającego w siedzibie CPS                
ul. Kasprowicza 2, m. in. w ramach którego na podstawie podpisanego porozumienia organizowane są spotkania           
z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
 
Bibliografia: J. Krzyszkowski, Ekonomia społeczna jako instrument aktywnej polityki i pomocy społecznej w regionie łódzkim, [w:] Praca socjalna aktywnym 
instrumentem polityki społecznej - od wolontariatu do zatrudnienia, red. M. Mirowska, Częstochowa 2012. 
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Poznaj swojego pracownika socjalnego 

____________________________________________________________ 
W aktualnym numerze czasopisma prezentujemy pracowników socjalnych OPS       

z sekcji środowiskowej II (obejmującej Chorzów II) 
 

 
mgr Maria Malinowska  - Kierownik Sekcji, pokój nr 29, OPS, ul. Kruszcowa 22, tel. 32 7716336 
 
mgr Danuta Fabian - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716330, pokój nr 10 
Ulica: 3 Maja od 18 do 58 i od 43 do 91 
 
mgr Natalia Janas - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10 
Ulica: 3 Maja do 14 od 3 do 41 
 
mgr Justyna Kostrzewa - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716370, pokój nr 10 
Ulice: Krzyżowa; Pawła 
 
Joanna Kujawska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10 
Ulice: Katowicka od 115 do końca, od 131 do końca; Stabika; Kruszcowa; Traugutta 
 
mgr Agnieszka Ostrowicz - pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10 
Ulice: Św. Piotra; Karola Miarki 
 
mgr Małgorzata Piecuch - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716330, pokój nr 10 
Ulice: 3 Maja od 60 do końca i od 93 do końca; Chropaczowska; Pokoju; 11 Listopada od 7 do 45 
 
mgr Joanna Piegza - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716371, pokój nr 10 
Ulica: 11 Listopada od 26 do końca i od 47 do końca 
 
lic. Kornelia Reczek - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716330, pokój nr 10 
Ulica: Kalidego; Poleska; Barska; Nowa; 11 Listopada od 1 do 5 i od 2 do 24 
 
mgr Agnieszka Sadowska - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716370, pokój nr 10 
Ulice: Katowicka od 80 do 130; 23 Czerwca; Słowackiego 

mgr Joanna Tokarz - starszy pracownik socjalny, tel. 32 7716370, pokój nr 10 
Ulice: Pudlerska; Świdra; Wileńska 
 
mgr Jolanta Skrzypczak - asystent rodziny, tel. 32 7716330, pokój nr 10 
 
mgr Klaudia Monkos - asystent rodziny, tel. 32 7716330, pokój nr 10 
 

Kolejność prezentowanych Sekcji jest przypadkowa. W kolejnych numerach czasopisma będą publikowane informacje dot. 
pracowników socjalnych pracujących w innych Sekcjach. 
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